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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Penokohan Tokoh Utama Berdasarkan Dialog Pada Serial Film Teen Wolf: 

Kajian Susastra” sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Sastra 

Fakultas Bahasa Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama Bandung. 

 Dalam proses penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
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waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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pengarahan selama masa perkuliahan yang dijalani penulis. 

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Bahasa Universitas Widyatama Bandung. 

7. Mamahku tersayang dan tercinta, yang senantiasa mendoakan dan memberi 

dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan keluarga. 

8. Debora, anjingku tersayang sekaligus sahabat terbaik yang selalu menjadi 

motivasi penulis agar tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. 

9. Kakakku, Shintia Mahendra yang selalu memberikan masukkan dan support 

dalam pengerjaan skripsi. 

10. Sahabat – sahabat terbaik selama perkuliahan Berny, Putri, Dina, Rischa, 

Aulia, Berlin. Terima kasih sudah membuat hari-hari perkuliahan sangat 

berkesan, terima kasih sudah menjadi teman yang paling mengerti selama 4 

tahun ini. 

11. Bang Randslam, rapper terbaik di kampus Widyatama hehe terima kasih 

karena sudah sangat membantu penulis selama perkuliahan, dan menjadi 

teman laki-laki tersolider di kampus Widyatama. 

12. Teman-teman jurusan bahasa inggris 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu namanya, terima kasih untuk 4 tahunnya yang sangat solider, kompak, 

pokoknya berkesan. 

 



Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi 

ini layak menjadi sebuah karya ilmiah. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca 

dan dapat menambah pengetahuan tentang penokohan tokoh utama berdasarkan 

dialog pada serial film. 
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